Midnattssolens trädgård The Arctic Garden
– en unik satsning i Jokkmokk nära polcirkeln där den samiska kulturen möter
hortikultur, arkitektur och design i ett stycke fjällnatur.

Anläggningen kommer att bestå av sex delar:
• Besökscentrum – trädgårdsentré/restaurang/utställning/konferens.
• Odlingsgränsen – köksträdgården, en pedagogisk plats för att sprida kunskap
genom information, kurser och seminarier. Tema från odling till kök.

• Trädgården – inspirationsträdgårdar – trotsa växtzoner, skapa nyfikenhet och
experimentera för att konstruktivt skapa en lappländsk trädgårdskultur i samverkan
med olika aktörer såsom trädgårdsdesigners och utbildningsinstitutioner.

Midnattssolens trädgård

En satsning som ska bidra till att stärka Sveriges attraktionskraft
såväl lokalt, regionalt som nationellt och internationellt. Målet
är att skapa ett attraktivt besöksmål kring den befintliga fjällträdgården och fjällbäcken som rinner genom området.
För att åstadkomma en hållbar verksamhet på årsbasis kommer samarbeten kring forskning och utbildning att etableras.
Grön omställning, hållbar utveckling, biologisk mångfald och
nya förutsättningar för odlande i norr är exempel på områden
som är aktuella för forskning och som väcker stort
publikt intresse.

• Lekplats – lek med tema från lokal natur och samekultur på barnens villkor.
Här kan man kasta lasso, klättra på jättemygg och svidknott eller åka rutschkana.
Naturen och miljön förstärker upplevelserna till något intressant, vackert eller till
och med något lite läskigt.

• Deltat – Med spänger tillgängliggörs ett stycke vild natur längs jokken. Det
möjliggör en unik upplevelse där man på nära håll kan möta denna exotiska och
annars svårtillgängliga natur. Delar av året kommer området att vara ljussatt.

• Fjällbotaniska trädgården – naturens flora på liten yta. Här planeras en
utveckling av den ”vilda” museiträdgården till en modern inspirationsträdgård
i samklang med naturen.

Trädgårdsintresset har blivit något av en folkrörelse
Besöksnäringen kommer att få stor betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning.
Allt tyder på att den inhemska turismen kommer att öka och Sverige behöver fler
anläggningar som erbjuder utomhusaktiviteter för hela familjen.
Region Norrbotten skriver i sin utvecklingsstrategi att ”Swedish Lapland är en av
Europas snabbast växande turistdestinationer. Regionens natur, kultur och historia,
stora och glest befolkade arealer, vinterklimat, norrsken och midnattssol, ger goda
möjligheter att skapa produkter och upplevelser av hög kvalité”.
Trädgårdsturism är en del av detta och Midnattssolens Trädgård bidrar till ett nytt
hållbart besöksmål.

Verksamheterna på anläggningen utvecklas i samverkan med sakkunniga inom respektive område.
Genom samarbeten med olika aktörer, såsom Icehotel
i Jukkasjärvi, Treehotel och Arctic Bath i Harads och Midnattssolens trädgård, lockas fler besökare till regionen.
Utvecklingsplanen är framtagen av landskapsarkitekt
Ulf Nordfjell i samarbete med lokala referensgrupper.

Jokkmokk är känt för sina goda råvaror.

Carl von Linné, Sveriges
mest kände naturvetare,
genomförde sin allra
första landskapsresa till
Lappland år 1732. I sin
reseskildring lyfter han
Lappland som en viktig
och intressant landsdel
inte minst genom samernas hållbara levnadssätt,
mathantering, nyttjande
av örter och närheten till
och respekten för naturen. Han kallade mötet
med Jokkmokks fjällvärld
för naturens mirakel. Just
de här naturscenerierna
lockar besökare än idag,
inte bara från regionen
utan också långväga
gäster från andra sidan
jordklotet och inte minst
besökare från andra
nordiska länder.

INSAMLINGSSTIFTELSEN

M I D N AT T S S O L E N S T R Ä D G Å R D
För att kunna förverkliga visionen om
Midnattssolens trädgård i Jokkmokk har vi bildat en
insamlingsstiftelse, med målet att samla in pengar till
uppförande, drift och utveckling av anläggningen.
Bg: 5688-4364 • Swish 123 035 00 33

Stiftarna är
LinnéSamfundet Polcirkeln, Essense of Lapland,
Arctic Guest House and Activities AB, Hotel Akerlund AB
samt Jokkmokks Log AB.

www.linnesamfundetpolcirkeln.se
Projektet har tillsatt en nationell styrgrupp
som stöd i arbetet med att förverkliga
Midnattssolens trädgård.

För mer information
Projektledare: Lena Vikström: lena@lenavikstrom.se,
tel 070-799 15 81
Ordförande i Styrgruppen: Björn O Nilsson:
bjorn.nilsson@ursusinnovation.com,
tel 070-218 15 00

